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  آزمون آمادگی نیمسال اول تشریحینام و نام خانوادگی

  دقیقه 80مدت آزمون: کالس:   مدرسه:
 4 از 1 صفحه ریاضیرشته: یازدهم: پایه آمارو احتمال : نام درس

  

 نمره 1 بارم:   1سوال 
 هاي مرکب زیر را تعیین کنید.  ارزش گزاره

(( ) ( )) ( )1 4 2 3 63  (الف 12
 
 
 

(( Q) ( x ,x )) ( x , x )22 0 2,x )) ( x , x )2 ) 
 
 
 

 
 نمره 1 بارم: 2سوال 

 هاي زیر را بنویسید.  نقیض گزاره
)الف)  x ;x x ) ( x ( , );x )x

2 13 0 2;x x2   
 
 
 

 شوند.  ب) اگر فردا هوا آلوده باشد آنگاه مدارس تعطیل می
 
 
 

 نمره 2بارم:  3سوال
 زیر همواره درست است.  گزارة ها ثابت کنید  به کمک جدول ارزش گزاره

[~ (p q) p] p   
 
 
 
 
 

 نمره 1بارم:  4 سوال
p)گزارة اگر ارزش  ~ q) r  گزارة نادرست باشد، ارزش~ r (p q)  .را تعیین کنید 

 
 
 



 

 

 

آزمون آمادگی نیمسال اول تشریحی 
 4 از 2 صفحه دقیقه 80مدت آزمون:     آمار و احتمالآزمون: 

 نمره 1بارم:  5سوال 
 یک نادرست است؟ یک از جمالت زیر درست و کدام کدام

, ,4 , (ب 3 ,2 2 2 (الف 3

, ,5 , (د 5 , , ,5 6 5 6 5 (ج 3

 
 نمره 1 بارم: 6سوال 

Aمفروضند، اگر  Dو  A ،B ،Cهاي  مجموعه B  وC D  :آنگاه ثابت کنید(A C) (B D)C) (B D)  

 نمره 75/0 بارم: 7 سوال
را  kشـود.   واحد اضـافه مـی   56هاي آن  اضافه شود، به تعداد زیرمجموعه جدید عضو 3عضوي  kمجموعۀ اگر به تعداد اعضاي یک 

 تعیین کنید. 
 
 
 
 
 

 نمره 25/1بارم:  8 سوال
  ها ثابت کنید: به کمک جبر مجموعه

[A (A B ) ] [B (A B)] AA (A B ) ] [B (A B)] ABB 



 

 

 

آزمون آمادگی نیمسال اول تشریحی 
 4 از 3 صفحه دقیقه 80مدت آزمون:     آمار و احتمالآزمون: 

 نمره 25/1بارم:  9 سوال
Aها ثابت کنید اگر   به کمک جبر مجموعه B B A  آنگاهA B  .است 

 
 
 
 

 نمره 1بارم:  10 سوال
Aهاي  مجموعه ,x y,2 2 Bو  7 , ,x y7 Aمفروضند، اگر  5 B B A  آنگاه مقادیرx  وy  .را بیابید

 نمره 75/0بارم:  11 سوال
Aاگر  x | x2 3| x  وB [ , A)مفروض باشند، نمودار  1( B) (B A)(B A) .را رسم کنید

 نمره 5/1بارم:  12 سوال
 ثابت کنید:   Sاي  از فضاي نمونه Bو  Aبراي دو پیشامد دلخواه 

P(A B) P(A) P(A B)B) 

 نمره 2بارم:  13 سوال
پـذیر   بخـش  2پذیر باشد و نـه بـر    بخش 3نه بر  یکنیم. احتمال اینکه عدد انتخاب انتخاب می 200تا  1عددي به تصادف از بین اعداد 

  باشد چقدر است؟  
 
 
 
 
 



 

 

 

  آزمون آمادگی نیمسال اول تشریحی   
 4 از 4 صفحه دقیقه 80مدت آزمون:     آمار و احتمالآزمون: 

 نمره 2بارم:  14 سوال
P(A)/اگر  Bو   Aپیشامد  2براي  0 P(B/و  3 ) 0 P(A/و  4 B) 0 7/B) 0 P(Aباشند، حاصل عبـارات   /7 B)   B)  وP(A B )B ) 

 را بیابید.  
 
 
 
 
 

 نمره 5/1بارم:  15 سوال
چهار برابـر   bو احتمال برنده شدن  bسه برابر احتمال برنده شدن  aدهند، احتمال برنده شدن  با هم مسابقه می cو  a  ،bدوندة سه 

 است.   cاحتمال برنده شدن 
 را بیابید.   bالف) احتمال برنده شدن 

 
 
 
 

 برنده نشود چقدر است؟ aب) احتمال آنکه 
 
 
 
 
 

 نمره 1بارم:  16 سوال

Sاي  در فضاي نمونه a,b  اگرP(a)
P(b)

1
A، حاصل 7 P(a) P(b)13  را بیابید.  2
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